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الفيكا يرفض بعض الالعبني.. واألوملبي يعسكر في تركيا
مبارك اخلالدي

اســتكماال لقــرارات اللجنة الفنية 
املتســارعة لالنتهــاء مــن حتضيرات 
منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم 
ومنتخبنا األوملبي اللذين يســتعدان 
خلوض اســتحقاقات قارية وإقليمية 
مهمة خالل األشهر القليلة املقبلة، وافقت 
اللجنة الفنية في اجتماعها األخير الذي 
عقد مساء امس األول وباإلجماع على 
اختيار املدرب الوطني أحمد عبدالكرمي 
مساعدا للمدرب التشيكي الفيكا الذي 
يقود األزرق في املرحلة املقبلة، ومن 
املتوقع ان ينضم عبدالكرمي الى اجلهاز 
الفني للمنتخب حال وصوله الى البالد 
األسبوع اجلاري ليتم تقدميه الى وسائل 

اإلعالم بشكل رسمي وليواصل مهمته 
في اختيار عناصر األزرق.

وفي هــذا اإلطار، أحيطــت اللجنة 
الفنية علما بقرار الفيكا بعدم اختيار اي 
العب لم يشارك مع ناديه في منافسات 
الدوري، اذ أبدى املدرب حتفظا شديدا 
على بعض األسماء التي عرضت عليه 
بداعي قناعته التامة بعدم اختيار أي 

العب لم يشاهده على الطبيعة.
وفي شــأن متصل، يتجه مسؤولو 
احتــاد الكــرة ملخاطبــة وزارة الدفاع 
لتوفيــر طائــرة عســكرية لنقل وفد 
منتخبنا الوطني الى معســكره املقام 
في مالطا ٢٠ اجلاري، حيث من املقرر 
ان يلعــب األزرق مباراتني وديتني مع 
منتخبي التڤيا ومالطا. ويستعد األزرق 

الستضافة مجموعته في تصفيات كأس 
آســيا ٢٠٢3 بالصني في يونيو املقبل 
وتضم منتخبات اندونيســيا ونيبال 
واألردن. وعــن حتضيــرات منتخبنا 
األوملبي قررت اللجنة الفنية املوافقة 
على إقامة معسكر إعدادي بتركيا في 
مدينــة انطاليا مــن ٢٠ إلى 3٠ مارس 
اجلاري استعدادا خلوض االستحقاقات 
املقبلة وهي املشاركة في دورة األلعاب 
اخلليجيــة الثالثة فــي الكويت خالل 
الفترة من ١١ حتى ٢١ مايو املقبل وخوض 
التصفيات النهائية لكأس آسيا حتت ٢3 
سنة في أوزبكستان يونيو املقبل، حيث 
أوقعت القرعة منتخبنا في املجموعة 
الثانية إلى جوار منتخبات أســتراليا 

والعراق واألردن.

عبدالكرمي مساعداً له.. وطائرة عسكرية لنقل األزرق إلى مالطا ٢٠ اجلاري

الليلة الوعد.. على كأس ولي العهد
حامل اللقب الكويت في مواجهة جماهيرية مع العربي

يتساوى الكويت والقادسية في عدد مرات الفوز باللقب 
9 مرات، ويسعى األبيض إلى كسر التعادل اليوم، فيما 
حقق العربي اللقب 7 مرات، والســاملية مرتني، وكاظمة 

مرة واحدة.

أصبح النادي العربي »عقدة« بالنسبة للكويت في املباريات 
العشر األخيرة التي جمعت بينهما، حيث فاز »األبيض« مرتني 
فقــط، مقابل 4 انتصارات لـ »األخضــر« ومثلها تعادالت، 
وسجل خاللها الفريق العرباوي 11 هدفا واستقبل 10 أهداف، 
ولم يحقق الفريق الكويتاوي أي انتصار على منافسه  في 

آخر 5 مواجهات. 

يحتل علي مروي )الســاملية( وخلف السالمة )اجلهراء 
والكويت والقادسية والســاملية( صدارة هدافي كأس ولي 

العهد التاريخيني بإحراز كل منهما 34 هدفا. 

يدير مباراة الليلــة احلكم اجلنوب افريقي فيكتور 
غوميز، من أصــل برتغالي )40 عاما(، وهو من احلكام 

الدوليني املميزين.

وصل نادي الكويت للمبــاراة النهائية لكأس ولي العهد 
في 17 مناسبة، وهو يعد أكثر الواصلني للنهائي، حيث حقق 

خاللها اللقب 9 مرات وخسر في 8 مناسبات.

9 ألقاب لألبيض و7 لألخضر

أفضلية »عرباوية« 

مروي والسالمة بالصدارة 

صافرة أفريقية

»األبيض« األكثر وصواًل للنهائي 

السجل الذهبي لبطولة كأس سمو ولي العهد
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كامبوس: عودتي للكويت »هدية من السماء«
مبارك اخلالدي

أعــرب البرازيلي باولــو كامبوس مدرب 
املنتخب األوملبي اجلديد عن سعادته الكبيرة 
بالعودة إلى الكويت بعد ســنوات طويلة من 
جتربته الســابقة مع األزرق في تســعينيات 
القرن املاضي، مضيفا انه يشــعر أن إشرافه 
على تدريب املنتخب األوملبي في الوقت احلالي 
»هدية من السماء« نظرا حلبه الكبير للكويت 
وشــعبها. وتوجه املدرب البرازيلي صاحب 
الـ6٥ عاما بالشكر لرئيس احتاد الكرة الشيخ 
أحمد اليوســف على الثقة التــي منحها إياه، 
وقال: »أشعر بسعادة كبيرة لعودتي إلى هذا 
البلد الذي احتضنني عندما كنت في الـ٢6 من 
عمري، وأشــرفت على تدريب املنتخب األول 
ومنتخب الشــباب، وأشــعر أن قلبي ينبض 
باحلب للكويت وأهلها«. وأضاف: »كما أشكر 
أسد تقي، وحارس األزرق أيام املجد عبدالرضا 
عباس، ومساعدي في تدريب املنتخب سابقا 

جــواد مقصيد الذين قدمــوا رأيهم في عملي 
للشيخ أحمد اليوسف«. وعن مهمته في تدريب 
األزرق األوملبي في بطولة كأس آسيا التي ستقام 
في أوزبكستان يونيو املقبل، أكد كامبوس أن 
املهمة ليست سهلة نظرا لضيق الوقت، لكنه 

أكد أنه باخلبرة والعمل اجلاد وبذل اجلهد 
»ميكننا حتقيق نتيجة جيدة«، الفتا إلى 

أن األزرق يجب أن يعود إلى مكانه 
الطبيعي في القمة على املستويني 
اخلليجــي واآلســيوي. وتابع: 
»أمامنا الكثير من العمل واملهمة 
صعبة، وكمــا تألقت األجيال 

السابقة حان الوقت لألجيال 
احلاليــة لتقــول كلمتهــا 

وتعيد األزرق إلى مكانه 
الطبيعي«، مشددا على 
أهمية دور اجلماهير 
في دعــم الفريق كما 
كانت تفعل في السابق.

ميشا: ثقتي كبيرة بالالعبني.. 
ومعلول: جاهزون لكل السيناريوهات

الكويت6:20 كـويت سبـورتالعربي

ناصر العنزي

حتتفــل األســرة الرياضية مســاء اليوم 
بحضور وتشــريف ورعاية سمو ولي العهد 
للمباراة النهائية على كأس سموه في نسختها 
الـــ٢9 بني حامل اللقب الكويت والعربي على 
ستاد جابر األحمد الدولي، في مناسبة عزيز 
على قلوبنا في كل موســم كروي، فهل يحقق 
األبيض اللقب للمرة العاشرة، أم تكون الغلبة 

لألخضر للمرة الثامنة؟
وجــاء تأهل األبيــض للنهائي بعد مشــوار 
سهل خاض فيه مباراتني فاز بهما على الشباب 
والفحيحيل بنتيجة واحدة 4-٠. ويخوض 
اليوم اختبارا صعبا اعتاد عليه في جميع 
املباريات النهائيــة التي خاضها 
بكثرة، حيث بات األبيض طرفا 
أساسيا في اغلب النهائيات 
احلاســمة وبــات مؤهال 
النتــزاع اللقب في أي 
مواجهة.  وقد أكمل 
الكويت جاهزيته 
اليــوم  ملهمــة 

بحضور جميع العبيه بعدما اكتمل شــفاء طه 
ياســني اخلنيسي ويوســف ناصر، األمر الذي 
ســيتيح للمدرب نبيل معلول ســهولة اختيار 
التشكيلة املناسبة ملثل هذه املناسبة التي تتطلب 
دفاعا محكما ووســطا فعــاال وهجوما متحفزا 

خلطف األهداف.
أمــا العربــي فقد وصــل للمبــاراة النهائية 
بعــد تخطيه التضامــن والصليبخات بثالثية 
ثم الســاملية بهدفني، وخاض مع خصمه اليوم 
نهائي السوبر قبل فترة وفاز بركالت الترجيح. 
واكثر ما يقلق جماهيــر األخضر عدم وضوح 
مشاركة حارسه الدولي سليمان عبدالغفور بعد 
تعرضه لإلصابة قبل اسبوعني لتمتعه باخلبرة 
والكفاءة، وال شــك ان غيابه سيحمل احلارس 
الشاب جاسم العوضي عبئا ثقيال في مثل هذه 

املباراة اجلماهيرية.
 ويغيــب عن األخضر اليوم بندر الســالمة 
لإليقاف بعد تعرضه للطرد في املباراة املاضية 
أمام الســاملية، كما أنه مصاب ايضا، واملهاجم 
سلمان العوضي، واملدافع أحمد ابراهيم لإلصابة، 
لكن املدرب الكرواتي انتي ميشا ميلك وفرة من 

العناصر التي تؤدي وظيفتها بأفضل حالة.

عبدالعزيز جاسم

أكــد مدرب العربــي الكرواتي 
انتي ميشــا ان املهمــة في نهائي 
كأس سمو ولي العهد أمام الكويت 

اليوم لن تكون ســهلة، خاصة أن 
األبيض يعد أحد اقوى الفرق ان لم يكن 

أفضلها، مضيفا ان األوراق مكشــوفة بني 
الفريقني بعد املواجهات املتكررة بينهما هذا املوسم.

جــاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي جمعه 
أمــس مع مدرب الكويت التونســي نبيل معلول 
باحتاد الكرة، معربا عن ثقته الكبيرة في العبي 
األخضر وقدرتهم على حتقيق اللقب للحصول 
على دافع كبير فيما تبقى من مباريات املوسم 
احلالي السيما مباراة كاظمة متصدر الدوري 
في اجلولة املقبلة للممتاز. وكشف ميشا عن 
جاهزية جميع العبيه باستثناء املدافع أحمد 
إبراهيم لإلصابة، وبندر الســالمة بداعي 
اإليقاف، الفتا الى ان احلارس ســليمان 
عبد الغفور في طور التجهيز للدفاع عن 
عرين األخضر. ولفت مدرب العربي الى 
ان جناح العربي في جتاوز الكويت 
في آخر املواجهات في كأس السوبر 

قد يكون عامال إيجابيا ملصلحة األخضر في مباراة 
اليوم. من جانبه، قال قائد فريق العربي عبداهلل 
الشــمالي ان قائمة األخضر عامــرة بـ 3٠ العبا 
قادرين على خدمة األخضر على مدار املوسم، 
مشــيرا إلــى أن الفريق الباحث عــن بطولة ال 
يتوقف على العب، مضيفا ان الوصول للمباراة 
النهائية شــرف كبير، معربا عــن أمله ان تخرج 
املباراة بصورة الئقة بالكرة الكويتية. بدوره، أكد 
مدرب الكويت التونسي نبيل معلول ان األبيض 
جاهز لكل السيناريوهات للمضي قدما في حتقيق 
اللقب األول هذا املوسم. مضيفا ان املهمة لن تكون 
سهلة أمام فريقني يعرف كل منهما مواطن الضعف 
والقوة في الفريق اآلخر. وشــدد على أن صفوف 
فريقه تشــهد جاهزية عاليــة وتركيزا مميزا في 
الوقت احلالي، مشيرا إلى أن موقف مهاجم الفريق 
التونسي طه اخلنيسي لم يتحدد حتى تدريب أمس، 
وسط غياب الالعب عن التدريبات اجلماعية. من 
جهته، ذكر قائد فريق الكويت فهد حمود ان األبيض 
يسعى لتعويض ما فاته في مباراة السوبر التي 
شــهدت تتويج العربي باللقب، مؤكدا ان الكويت 
منافس قــوي على كل البطوالت، وتواجد في كل 
النهائيــات التي أقيمت على ســتاد جابر وهو ما 

يجعله مرشحا وبقوة حلصد كل األلقاب.


